Hlavně se nezranit na Civilizaci 2019
Před chvílí jsem se vzbudil po hře, tak přišel čas napsat moji nejrychlejší reportáž a jít zase spát :D
Komentáře povoleny a vítány :)
Když začala registrace na Civilizaci, okamžitě jsem nás zaregistroval pod obvyklým názvem “Hlavně
se nezranit” s tím, že Petr souhlasil, že půjde a seženeme k sobě zase nováčky a v nejhorším to
zkusíme ve dvou. Časem souhlasila ještě Markéta, že si to po loňsku ráda zopakuje a tak zbývala
poslední dvě místa v týmu. Po neúspěšném přesvědčování kamarádky z puzzledpintu, která ještě
nebyla na noční hře, jsme nakonec vzali dva relativní nováčky od orgAdama - Dominiku (HI 3) a
Marka (HI 1). Po Matrixu jsem konečně někde v MHD přeložil nadpis předherní šifry a pak už ji v
klidu doluštil a poslal orgům bůžolu, takže poprvé máme čekat sladkost na startu, hurá.
Na start jsem nakonec dorazil první, vyzvedl obálku, kostku a zmíněnou sladkost neboli višňové
piškoty, na které jsem stejně během hry zapomněl, takže tu teď leží vedle mě při psaní reportáže.
Díky zkratkovému deštníku jsem byl rychle objeven všemi členy týmu, takže jsme se sešli, narychlo
se seznámili, přišli nás pozdravit konkurenti z JménoNeníPriorita (dále JNP), se kterými jdeme jako
obvykle závodit a že prý budou pořád před námi a počkají v cíli, no uvidíme, uvidíme... Při hvizdu
jsme nějak přehlédli, že se svolává shromáždění, takže jsme prostě naškubli obálku (čas 17:01,
hvizd..) a davu si všimli až za chvíli, přes ten dav ale stejně nebylo nic slyšel, orgové mě ale
ubezpečují, že nešlo o nic důležitého, takže se prostě připojujeme k davu mířícímu do Hvězdy.
Nacházíme šišky na provázcích, pár týmu si je fotí, pak ale orgMartin volá, že to není ono a šifra je o
kus dál, o tomhle že nevěděli. O kus dál je na stromě malované vajíčko, že by? Prý taky ne, ale vločky
a kapky o kus dál už jsou v pohodě, takže se mezi nimi promotáme, Petr schematicky zakreslí
písmena, jejich typ a polohu a jdeme stranou, i když nám asi tři chybí. Že zadání vypadá jako ruce a
do kytiček by seděl braille vidíme hned, po tom co řeknu, že jsou písmena v prostředních dvou
řádcích a chci doplnit kapky a vločky do okolí už to jde pěkně, jen se chvíli zdržíme s “ú”, protože
nemá vhodné okolí, ale někde jsme ho tam prý našli. Nevadí, než se Markéta vrátí s první
nápovědou, máme skoro tajenku a po chvíli můžeme vyrazit (17:34).
šifra 2 (17:49)
Cestičky, domečky, stejný počet zvířátek a konců, pokud chceme na místo otazníků zvířátko
(=heslo). Po chvíli Dominiku napadne psát, kde zvířátka bydlí, Petr se toho rychle chytne a po chvíli
máme botu a v ní kotě. Fajn, to by šlo, 17:57.
šifra 3 (18:17)
Po cestě Petr přečte první bonus, jen moc nechápeme proč mexičan, až v cíli nám někdo řekne, že
to je nějaký známý obrázek mexičan na kole prý. Ok, hlavně že to máme. Třetí šifra neklade žádný
odpor, tři řádky, pokud posunu černé a bílé šipky tam, kam ukazují, tak mám na každém místě
jednu šipku a funkčního brejla, pěkné. 18:21 odcházíme a koukáme, kde že jsou JNP. Co, na startu?
To se tam vykecávají s orgy nebo čekají na nejposlednější nápovědu? Moc nechápeme, Petr po cestě
posílá provokativní SMS pozdrav, však ona nás karma chytne.

šifra 4 (18:36)
Ohromný barevný papír, fuj, to zase bude zásek. Naštěstí ale po barvách čtu mezitajenky, jen v
nesprávném pořadí. Ty nám pěkně řekly, co dělat, a po (špatné) asociaci slavíci z madridu už to šlo
samo. Vyřešeno 18:46 a jdeme dál. Po cestě si děláme srandu, jestli to zase nepřeženeme a
nebudeme moc vepředu, nasazení jsme až 34, takže máme z aktuálního umístění co zhoršovat. Jen
loni jsme takhle doháněli JNP a letos to nešlo, když stále ještě spí na startu.Po cestě skládám kostku.
šifra 5 (18:56)
OrgAdam nám říká, že zázvorovici ještě nedostaneme, ale zato nám dá šifru. Sedáme si místo
odchozího týmu, že tam je šťastné místo, když už to mají. Po minutce hlásím dny v týdnu,
vyškrtáváme a po menší úpravě pořadí vychází “pátý den”. Tak zadáváme “pátek” a zvedáme se.
Špatně, what? Petr se jde pro jistotu ujistit u orgAdama, že to není chyba v systému, přece jen jsme
prý třetí nebo tak něco, ale prý je to ok. Tak vymýšlíme, který jiný den může být pátý při různém
řazení, nakonec prostě radši vyzkoušíme všechny, pak ještě pár asociací typu “Co stvořil bůh pátý
den?” a písnička pátý den od Gotta. Nic moc ale neleze a když říkám, že jediné, co se nevyužilo, je
řazení v rámci písmen dní, použít “páteční” řazení písmen bohužel zkouším číst v původních
kruzích, takže také nic. Nakonec po hodině bereme nápovědu, která nám toho tolik nového neřekla
a Petr by nejradši volal rovnou další, protože nemá pocit nové informace. Mě se ale líbí potvrzení, že
nejde o nějakou zhulenou asociaci a rozebírám nápovědu doslova a po Petrově otázce “Jak můžeme
použít něco, co je vyškrtané?” konečně používám správný kruh a můžeme jít. 19:58 a propad
pořadím kamsi k třicítce, tak očekávaný zásek máme za sebou a dokonce na pětce, snad se to
nebude zhoršovat.
šifra 6 (20:10)
Včeličky u lachtana chápeme rychle, hlásím princip, Petr upřesňuje použití světlých a všichni
doplňujeme. Nakonec to máme s Petrem o kousek rychleji, než druhá skupinka, asi protože už
začínám umět Brailleho z hlavy. Vyřešeno 20:16, můžeme dál.
šifra 7 (20:31)
Po chvilce koukání na šifru někdo (Markéta?), hlásí, že se ta slova prostě přečtou i s trigramem OKO,
mezitajenka nám odhalí pořadí, máme dvojice se směry, tak tam chceme dávat semafor, jen u
zvířete máme trojici, nevadí, přečteme zbytek, slovo uhodneme a v 20:46 můžeme jít.
šifra 8 (20:59)
Popsání kostky jsme čekali od startu, takže popisujeme rovnou, akorát s Petrem zkoušíme spíš
nějaké navazující číslování, 14 uprostřed to pěkné potvrzuje, ale jinak to vlastně nejde. Marek si
naštěstí všimne, že diagonály dávají stejný součet 42. Doplňujeme tedy protilehlé body do 28, po
části tajenky se ale zasekneme. Po tom, co na nějakou otázku typu “jak jste na tohle přišli?”
odpovím, že přece děláme “magii” a ukážu na kód stanoviště, mi Petr sdělí, že je to spíše narážka na
magický čtverec a v tu chvíli mi dojde kde vzít zbytek písmen a až na jeden početní překlep to máme
rychle. 21:33 hotovo.
šifra 9 (21:47)

Kód mentos? Přišel čas! Rozbalit ty upatlaný bonbony a řešit co s nimi. Po prozkoumání balení,
debatě, co tam dělají ty rýhy a jestli jsou od orgů nakonec přijdeme na šachovnici a dámu. Pak mi
dojde i význam V a Z a partii přehrajeme. Koukáme na výsledek a netušíme, co s tím. Asi chápu, proč
tu v době našeho příchodu ještě seděli skoro všichni. Celé nám to dost trvá, partii ještě asi dvakrát
přehrajeme, chceme číst morseovku po řádcích nebo tak něco, dámu máme podle pravidel jako dva
kameny na sobě a čteme, ale nejde to. Petrovi se líbí velké brailleovo písmeno, ale je jen jedno a
nevíme kde jsou další. Nakonec po necelých dvou hodinách bereme nápovědu, která nám řekne, že
vážně máme hledat slepecké písmo, i když jsme ho chvíli předtím vyloučili. Bohužel nás správný
postup ale nenapadne ani tak a nejsme schopní na šachovnici 8*8 nebo na použitých 32 polích najít
žádnou mřížku 3*2. Kolem půlnoci tedy voláme orgLence pro druhou nápovědu a ta nezklame a
poradí nám přesně to, co v dané chvíli potřebujeme. V 0:11 tak máme hotovo. Nám by hodně
pomohl nějaký indikátor, kdy číst tajenku, to, že zrovna kousek za půlkou prvního řádku je potřeba
zastavit a přečíst první písmeno, protože to prostě zrovna jde, nás minulo.
šifra 10 (0:30)
Konečně přišla na řadu zázvorovice. Zvukovou nahrávku prostě zakresluji rovnou jak ji slyším,
zatímco Markéta ji nahrává. S tajenkou SI-LA-RE, zvláště když ji čteme “řešila” a pomlčky
nechápeme, si chvíli nevíme rady, po tom, co někdo zmíní solmizační slabiky mě napadá použít z pěti
tónů jen ty, podle daných solmizačních slabik a tím bych dostal buď menší grafiku nebo možná
brailla (zase). Nefunguje to, ale Markétu naštěstí napadne C-Dur a HAD je na světě, to už mi jednou
na letošní civilizaci vyšlo, z té předherní šifry, která byla na facebooku, byla k ničemu a navíc měla
pro mě trojana. Je 1:02 a pokračujeme dále.
šifra 11 (1:26)
O něco delší přesun, ale v pohodě. Mažeme předchozí čísla z kostky a píšeme na ni písmena, máme
to celkem rychle, ale doplňujeme asi až moc pečlivě, nebylo potřeba popsat to celé… no co už, stalo
se. 2:00 done.
šifra 12 (2:22)
Politická šifra, ostatní si užijí doplňování politiků, hlavně asi Dominika, která je šifrou nadšena. Já si
pak užiju scrabblení binárky (pravice-levice byl první nápad, ačkoli ne můj), protože nám tak 6-7 lidí
chybělo a kuřák Zeman neprošel. 2:43 hotovo.
šifra 13 + bonusy 3-6 (3:??)
Přicházíme na zlomovou šifru 13, kde máme doluštit bonusy a nechce se nám hledat, jestli před
řešením nebo příchodem, takže příchod zadáváme až těsně před vyřešením. Já s Petrem se
koukáme na bonusy, ostatní stříhají a skládají dvanáctistěn. Zapaluju si kamínka, koukám do bonusů,
občas odbíhám přečíst druhé skupince něco v Brailovi, aby to nemuseli hledat v pomůckách. Bonusy
mi nic neříkají, ale nejvíc se mi líbí grafy. Petr po chvíli s Markétou nebo Dominikou (už nevím)
přečte barvičky, když mu dojde, že délka jednobarevných čar odpovídá diagonálám. U grafů
nakonec navrhuji, že by čára určovala, jak moc se tužkou po papíře zatáčí, není to úplně ono, ale
skoro rovná čára by pak byla O, to by pak první slovo mohlo být heslo, to bych sem pak nakonec
napsal HUMUS a mezitím by vyšlo “Z BONUSU JE”, to zní celkem fajn. Někdy mezitím druhá skupinka
správně poskládala dvanáctistěn, tajenku jsem jim přečetl, doufáme, že řešení je prostě osmium a
ne nějaká další asociace. Zbylé dva bonusy ale nevíme, u obdélníku jsme se dopočítali k 26 úsekům
čáry na horizontálních částech, takže bychom to nejradši popsali abecedou a vzhledem k tomu, že

první číslo je vždy 1 nebo 3, tak bychom pak četli na daném místě. Nejde nám to, 26 začneme
považovat za trojana, ale stejně nevíme co jinak , třetí šifra nás nenapadne, viděli jsme ji jen pár
minut. U Blackboxu jsem prostě debil, nedošlo mi, že ty dvě R na konci jsou L v nápisu Braille (už asi
třetí hra, kdy se mi něco podobného stalo) a pořád jsem se text na krabičkách snažil brát jako
nějaký klíč, jehož aplikací převedu text na jiný. Nakonec v 4:51 zadáváme osmium a přesouváme se
za dalšími bonusy.
šifra 14 + bonusy 7-10 (5:14)
Opět se s Petrem vrháme na bonusy, zatímco terč necháváme Markétě, Markovi a Dominice.
Poskládám kostku podle návodu a po zahlédnutí španělské vlajky vytahuju znovu čtvrtou šifru. Už
dříve po cestě jsme řešili, jestli tam nebylo víc možností průjezdu, minimálně kvůli opačné orientaci
symetrické vlajky. Podezřele lehký bonus na to, že byl za 120 minut. Markéta dobrovolně vyráží pro
navazující bonus, akorát Petrovy mapy.cz v mobilu trochu spletly vzdálenost a tvrdí, že je to 3 km a
ono je to spíš 300 metrů. Zatím koukám na terč a krom pozorování, že první tři písmena nejsou
zkosená a chtěl bych něco doplnit do koleček, nevím. Zkouším vytvářet 4písmenná slova, číst to
pozpátku, ovce a cvok tvoří pěkný pár, občas ještě něco, ale úplně to nesedí. Nakonec 7:13
vezmeme nápovědu. Tu trvá pochopit, ale Petr mezitím aspoň vyluští druhé barvičky za 120 minut,
konečně sedmičkovka. Marek skočí pro hady, já zatím dodělávám s Petrem terčík, do koleček
píšeme, o kolik se posouváme v rámci slov, vychází nám něco typu “qokáníčasu” a podobné
zhulenosti, naštěstí je jasné, že je to kravina. Druhý nápad s prodloužením slov už celkem funguje,
jen ho píšu pozpátku, takže CUAG považujeme spíš za vtip, ale když navážou ještě AHOI HOVADO,
máme jasno a po chvíli vyřešeno. Rozhodujeme se ještě mrknout na zbylé dva bonusy. Semaforové
panáčky luštíme vlastně dobře, jen kostku držím podle předchozí šifry, protože proč by jinak
navazovaly, že? Samozřejmě to nevychází. Hady luštíme podobně “návazně” z čísel barev, která Petr
použil u bonusu 7. Po několika špatných pokusech jak hrát, kolik je tam figurek a podobně, nám
Marek ukazuje jak to přepsali po trojicích a naštěstí si všímáme, že tam má napsanou celou tajenku,
jenom napřeskáčku a tak si jí nevšiml. Poslední bonus tedy zahazujeme a jdeme směr cíl, čas 8:05.
Po cestě zažíváme asi nejděsivější část hry, kdy na nás nepěkně doráží pes bez majitele a nechce nás
pustit dál, nečekaná překážka ve hře, nakonec jde naštěstí na jinou šifru než my. (Tady bohužel tým
“Pes je otráven, cesta je volná” ještě zjevně neprošel)
šifra 15 (8:34)
Docela dlouho nevíme co s tím, i když braille také několikrát padl. Petr začíná nahlas uvažovat o
nápovědě, když konečně najdeme, jak vznikají jednotlivá písmena, že je to vlastně naš JingJang ze
Zkratky, jen opačně a bez inverzu. Vyzobání písmen už je celkem rychlé a 9:29 se tedy ubíráme do
cíle.
cíl (9:45)
Modrý čtvereček, chci rozbít kostku. Nápis zezadu, chci rozbít kostku. Elif mě fotí jak rozbíjím kostku.
Nejde mi to. Marek rozbíjí kostku, Petr rozbíjí kostku, kostka se rozpadla. Zbytečně, mělo to víčko ke
šroubu. Heslo máme 9:46, při pokusu vrátit růžek zpět Marek rozbil kostku nebo už byla rozbitá od
Petra, každopádně definitivně rupla, takže nemáme památku :(
shrnutí
Nakonec končíme osmnáctí, příchod do cíle nás díky bonusům kopnul dopředu pořadím asi o 14
míst. Elif nám ochotně vysvětluje nepovedené bonusy a autorské řešení grafů. Hra se nám všem

pokud vím líbila, šifry byly super, kdybychom nebyli na některých blbí, tak jsme mohli být i v top10.
Nápovědy pomohly asi akorát, občas sice jen řekly, že to děláme dobře, ale občas to prostě stačí.
Trasa byla taky super, akorát městská, akorát přírodou, trochu horší bylo počasí, ale oproti
předpovědi někdy ve středu vlastně dobré. Možná kdyby šifry 13-14, kde se týmy sekly kvůli
bonusům byly víc na louce, aby ranní slunko více probudilo, bylo by to fajn, ale to už je detail. Jinak
byly pro mě obě tyto šifry skvěle zvolené, ne příliš lehké (pro nás), aby měl člověk čas i na ty
bonusy. Jen systém nám trochu víc vyhovuje bodový než časový, ale zase to přinášelo zajímavý
strategický prostor, kdy ještě luštit a kdy už radši jít dál. To že byly bonusy na 14 místo v cíli osobně
nevnímám jako velký pokrok, prostě místo pořadí šifrovačka-bonusy se z toho stalo
šifrovačkabezdvoustanovišť-bonusy-poslednídvěstanoviště, efekt natahování hry zůstal imho skoro
stejný, změnilo to právě spíš kritérium času než umístění bonusů. Na přítomnost bonusů si ale
každopádně nestěžuji, mě bavily, přišly mi fajn zvolené a měl jsem pořád co dělat.
Jestli mě ještě něco napadne nebo někdo z ostatních členů něco pošle, tak to sem doplním, jinak
hlavně díky za hru, bylo to super, uvidíme se na afterparty a dobrou noc ;-)
Ondra
P.S. Mě se bonusy líbily takhle víc než loni. Celkově myslím, že občas propadneme příliš
analytickému přístupu a pro oči nevidíme, chtělo by na tom zapracovat, ale jak?
Jinak jsem si poprvé užil aspoň na chvilku pocit “jsme top špička”, když jsme na 5ku dorazili asi 3.
(teď statistiky tvrdí že 5.?), naštěstí jsme se ale ze zákysu dostali nápovědou a nemuseli dom.
Mentosový braille mě asi bude ještě chvíli pronásledovat, nechápu, jak jsem ho mohl při přehrávání
partie nevidět, a přitom na něj tak vehementně upozorňovat. Organizátorům každopádně patří
velký dík, šel jsem Civilizaci potřetí a pro mě asi nejlepší ročník.
P.P.S. Jediná výtka - systém hodnocení ke konci křivil průběžné pořadí, neboť preferoval týmy co
došly do cíle (nebo i jen dál) fyzicky rychleji i za cenu horšího herního času. Působilo to trochu
depresivně, když jsme se v poslední čtvrtině hry propadali pořadím navzdory pocitově dobrým
výkonům (v danou chvíli nám tak úplně nedocházelo proč).
Petr

